
 

Meulebeke, 5 november 2018 

Beste ouder(s) van de kinderen met een rol, 

Jaarlijks is er een schoolfeest. Een driejaarlijks optreden staat voor de 
deur.  Deze keer gaan we voor een musical:  dans en zang ingekleed in 
een mooi verhaal. 

De voorbereidingen in de klas zijn gestart. Omdat we het hééél 
belangrijk vinden dat u (en zeker uw kind) erbij zal zijn, willen we u 
vroegtijdig informeren over de datum.  

Er zijn 6 optredens in het weekend van 30 en 31 maart.  In één van deze 
6 optredens zal (zullen) uw kind(eren) meespelen. We hebben er ook voor 
gezorgd dat neefjes en nichtjes in dezelfde groep zitten.  

Hierbij vindt u een kaartje met de juiste datum en uur dat uw kind mag 
optreden. Prik het kaartje op uw prikbord, agenda, … zodat u deze 
datum niet uit het oog verliest. 

Graag onderstaand strookje tekenen voor ontvangst. Alvast bedankt 
daarvoor. 

PS De kaartenverkoop zal later doorgaan. U mag ongeveer 8 kaarten 
voorzien ‘per gezin’.  

Indien uw zoon/dochter ook een (tekst)rol heeft, vragen we om twee 
optredens mee te doen. Het is dus uiterst belangrijk dat hij/zij deze 
twee momenten aanwezig zal zijn. U kan kiezen naar welk optreden van 
de twee u dan komt kijken. 

Hartelijke groeten van het team van de Sint-Amandusschool 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik, ouder van ……………………………………………………………………………………………………….., 

heb de brief gelezen en (zal) zullen aanwezig zijn op de voorgestelde 
datum en uur van de musical. 

Lagere school Sint-Amandus MeulebekeLagere school Sint-Amandus Meulebeke  
 L4-L5-L6  Schutterijstraat 6 |   TEL. 051 / 48 71 49 |   directie@sintamandusschoolmeulebeke.be 

L1-L2-L3  Karel van Manderstraat 33 |   TEL. 051 / 48 41 04 |   www.sintamandusschoolmeulebeke.be 
8760 MEULEBEKE  

 
         Onze school maakt deel uit van VZW Scholengemeenschap Ferdinand Verbiest         Onze school maakt deel uit van VZW Scholengemeenschap Ferdinand Verbiest    

Baljuw Vermeulenstraat 1A  8760 MeulebekeBaljuw Vermeulenstraat 1A  8760 Meulebeke  
 

mailto:directie@sintamandusschoolmeulebeke.be
http://www.sintamandusschoolmeulebeke.be/

